
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   Operator Vullen & Verpakken (5 ploegendienst) 

 
 

Wil jij werken als operator vullen & verpakken in de nieuwste en één van de modernste 
zuivelfabrieken van Nederland? Wij bieden je een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheden, 
mogelijkheid tot scholing en prima arbeidsvoorwaarden. 

 
Bij Farm Dairy verwerken we dagelijks verse melk van Nederlandse veehouders tot diverse zuivelproducten, 
zoals dagverse melk, yoghurt en vla onder private labels van grote supermarktketens. We onderscheiden 
ons door een constant hoge kwaliteit, snelle verwerking, uitstekende logistiek en lage kosten. Een groot 
deel van onze productie bestaat uit melk in kunststof HDPE cans die we zelf ter plaatse produceren. Maar 
ook diverse yoghurt- en vlaproducten, zoals vanilleyoghurt, fruityoghurt, stracciatellavla en seizoensvla etc. 
behoren tot ons assortiment. De ontwikkeling van nieuwe producten staat hoog bij ons in het vaandel. 
 

 
In 2016 zijn we gestart met de 
nieuw- /uitbouw van onze fabriek 
op industrieterrein Noordersluis 
in Lelystad. 
Onze nieuwe fabriek is inmiddels 
in gebruik genomen. 
 
Met in totaal ca. 120 collega’s 
verwerken we daar meer dan 
200 miljoen kilogram melk per 
jaar. Farm Dairy is daarmee een 
van de grootste verwerkers van 
dagverse melk in Nederland. 
  
 
 

Operator vullen & verpakken 

 
De functie van Operator is uitdagend en zeer afwisselend. Tijdens je dienst ben je verantwoordelijk voor het 
bedienen van verschillende vul- en verpakkingsmachines. Je draagt zorg voor een vloeiend lopend 
productieproces en zorgt ervoor dat jou machine draait “als een zonnetje”. Tijdens het productieproces doe 
je verschillende controles en testen om ervoor te zorgen dat je een kwalitatief goed product bij de afdeling 
Logistiek aflevert. Tevens kom je met ideeën om continue te verbeteren en werk je daar samen met jou 
ploeg naar toe.  
Kortom: een zeer afwisselende en uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid. 

 

Competenties 
▪ Initiatief (zelfstandigheid, proactief handelen) 
▪ Zorgvuldigheid/Accuratesse 
▪ Technisch inzicht 
▪ Oog voor kwaliteit 
▪ Stressbestendig 
▪ Goed in teamverband kunnen werken 
▪ Continue verbeteren 
 

Kwalificaties  
▪ MBO-werk en denkniveau (niveau 3) 
▪ Opleiding op terrein van machinebediening en/of levensmiddelentechnologie. 
▪ Kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 

 



 
 

 

 

 

Enthousiast, gemotiveerd en betrokken zijn, daar draait het om.  

 

Kortom: je past binnen het Farm Dairy DNA.  
 

 
 

Solliciteren?  

 
We ontvangen graag je uitgebreide motivatie en CV via janny.naber@farmdairy.com 
 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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